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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 ตามที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้
ดำเนินงานตามพันธกิจหลักของส่วนงาน ดังนี้ 
 1) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสร้างอัตลักษณ์ล้านนาร่วมสมัย และสากล 
 2) สร้างองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ บนฐานวัฒนธรรมล้านนาและการสร้างสรรค์
แก่สังคมและชุมชน 
 3) ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง และการยอมรับย่านล้านนาสร้างสรรค์ 
 4) สร้างคุณค่า มูลค่าเพ่ิม ให้กับอัตลักษณ์ล้านนาเพ่ือความยั่งยืน 
 ดังนั้น การดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงมุ่งเน้นการทำนุบำรุงและ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างอัตลักษณ์ล้านนาร่วมสมัยและสากล การให้บริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชน สร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัย บนฐานวัฒนธรรมล้านนาและการสร้างสรรค์ 
การเป็นศูนย์กลางด้านล้านนาสร้างสรรค์ และสร้างคุณค่า/มูลค่าเพ่ิมให้กับอัตลักษณ์ล้านนาอย่างยั่งยืน และจะ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งได้รับบริการจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และนิทรรศการ การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
การเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและด้านศิลปวัฒนธรรม การเข้าพื้นที่และอาคารสถานที่  รวมทั้ง
กิจกรรมอื่นๆ ของสำนักฯ ที่ได้ให้บริการตลอดทั้งปี ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการดังล่าว จะ
มีการสำรวจข้อมูลในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น ประเภทของการรับบริการ ระดับความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และสิ่งที่ควรปรับปรุงจากความคิดเห็นของผู้รับบริการ เป็น
ต้น โดยมีผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 
เดือน) ตามท่ีปรากฎในรายงานเล่มนี้ 
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รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รูปแบบ 
จำนวน 

ผู้รับบริการ 
(คน) 

ความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

1 โครงการส่งเสริมการตลาดและสรา้งความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าพิพิธภัณฑฯ เนื่องในวันพิพิธภัณฑไ์ทย 

19 ก.ย. 65 สำนักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม มช. onsite 35 97.24 

2 โครงการศลิปวัฒนธรรมศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัย
เกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น 

28 ส.ค. - 9 ก.ย. 
65 

สำนักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม มช. onsite 11 94.87 

3 โครงการจดัพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีท่ี 24 (ฉบับ
พิเศษ) 

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 สำนักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม มช. onsite 1,200 n/a 

4 โครงการบวชเนกขัมมจารณิี เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล เนื่องในโอกาสที่สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

11-14 ส.ค. 65 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
หริภุญไชย จังหวัดลำพูน 

onsite 60 89.91 

5 กิจกรรม Lanna Online    47 94.97 

Lanna Online Facebook Live (องค์ความรู้)       

(1) วัฒนธรรมการกินอยู่ของชาวล้านนาในฤดูหนาว 18 ธ.ค. 64 Facebook live online  90.49 

(2) เครื่องเขินในวัฒนธรรมล้านนา  15 ม.ค. 65 Facebook live online  99 

(3) ชุธาตุของชาวล้านนา 12 ก.พ. 65 Facebook live online  92.12 

(4) เฮือนโบราณสันป่าตอง 12 มี.ค. 65 Facebook live online  93.72 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รูปแบบ 
จำนวน 

ผู้รับบริการ 
(คน) 

ความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

(5) แต่งหย้องคัวงาม ตามสมัยบ้านเฮา 9 เม.ย. 65 Facebook live online  92.1 

(6) พญามังรายกับวัดเชียงมั่น เเละเมืองเชียงใหม ่ 7 พ.ค. 65 Facebook live online  96.5 

(7) พิธีบวงสรวงบรรพกษัตริย์ อารักษ์หลวงนคร
เชียงใหม ่

25 มิ.ย. 65 Facebook live online 
 95.3 

Lanna Crafts Online (Workshop)     (จำนวนผู้
สั่งซื้อสินค้า) 

 

(1) โคมหูกระต่าย 17 พ.ย. 64 Facebook live online 4 94.97 

(2) กระเป๋าลูกเดือย (กะเหรี่ยง) 21 ม.ค. 65 Facebook live online 6 97.6 

(3) ว่าวอีลุ้ม 25 ก.พ. 65 Facebook live online - 100 

(4) ดอกไม้ประดับต้นคัวตาน 18 มี.ค. 65 Facebook live online 2 92 

(5) ตุงปี๋เปิ้ง  8 เม.ย. 65 Facebook live online 34 94.29 

(6) สานพัด 20 พ.ค. 65 Facebook live online 1 96.49 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

ประเภทนักท่องเที่ยว 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับประเมิน 
1. ได้รับดา้นวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เเละพิพิธภัณฑเ์รือนโบราณลา้นนา มช. 96.36 มากที่สุด 
2. การจัดเเสดงนิทรรศการเเละการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาเเละยุ้งข้าว 96.36 มากที่สุด 
3. ป้ายอธิบายข้อมูลภายในพิพิธภณัฑ์ฯ 92.73 มากที่สุด 
4. การดูเเลรักษาความสะอาดภายในพิพิธภัณฑ์ฯ 92.73 มากที่สุด 
5. การประชาสมัพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ฯ 98.18 มากที่สุด 
6. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการของพิพิธภัณฑฯ์ 98.18 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจของท่านในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในภาพรวม 98.18 มากที่สุด 

รวม 96.10 มากที่สุด 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 20.00-36.19=น้อยที่สุด, 36.20-52.19=น้อย, 52.20-68.19=พอใช้, 68.20-84.18=มาก, 84.20-
100=มากที่สุด 

 
สิ่งท่ีผู้เข้าชม "พอใจ" ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ 

1. การบริการจากเจ้าหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการเข้าชมสถานที่ดีมาก 
2. ชอบการแนะนำของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ให้ความเป็นมิตรและให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสถานที่ 
3. ได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของคนพ้ืนถิ่น ร่วมสมัย 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง  

1. เจ้าหน้าอำนวยความสะดวก และ ต้อนรับดี 
2. ควรมีการปรับเพิ่มแสงไฟในเรือน เนื่องจากบางเรือนมืดมาก 
3. เพ่ิมความน่าสนใจในเรือนแต่ละหลัง ข้าวของเครื่องใช้ 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

ประเภทศึกษาดูงาน 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับประเมิน 
1. ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ท่านมีความรู้ในเรื่องที่ท่านศึกษาเพียงใด 81.88 มาก 
2. หลังเข้าศึกษาดูงานท่านได้รับความรู้ มากน้อย เพียงใด 97.50 มากที่สุด 
3. ความรู้/ประโยชน์ท่ีท่านไดร้ับ จากการเข้าชมพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมล้านนา 

96.25 มากที่สุด 

4. การจัดนิทรรศการ ประวัตเิรือนตา่งๆ ป้ายอธิบายข้อมูลความรู้ การอนุรักษ์  ท้ัง 
บนเรือนโบราณล้านนา นิทรรศการในอาคารเรือนฯ และโดยรอบพพิิธภัณฑ์ฯ 

97.50 มากที่สุด 

5. ความสะอาดภายในพิพิธภัณฑฯ์ 97.50 มากที่สุด 
6. การมีจิตบริการของเจา้หน้าท่ี 98.13 มากที่สุด 
7. ท่านสามารถนำความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในการพัฒนางาน/การศึกษาของทา่น 95.63 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจในภาพรวมจากการเข้าชมพิพิธภัณฑฯ์ 98.75 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม (ข้อ 2-8) 97.32 มากที่สุด 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 20.00-36.19=น้อยที่สุด, 36.20-52.19=น้อย, 52.20-68.19=พอใช้, 68.20-84.18=มาก, 84.20-
100=มากที่สุด 

 
สิ่งท่ีพึงพอใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ 

1. บรรยากาศดี ผู้ดูแลบริการดีเยี่ยม 
2. แกงฮังเล 
3. นิทรรศการอาหารชอบการนำเสนอมากๆๆ 
4. วิวดีบรรยากาศสวยมีสาระ 
5. เป็นแหล่งความรู้ที่หาชมยาก 
6. การอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาไว้ 
7. ชอบการถอดแบบเรือนโบราณและการถอดองค์ความรู้ในการสร้างเรือนโบราณ 

           8. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลดีมาก 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง  
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          1. อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักเยอะๆ สถานที่น่ารักเหมาะกับการเรียนรู้มากค่า 


